
 Sv. maše v marcu 
 
        
3. POSTNA NEDELJA, 11.3.,  
Benedikt, škof; 
9.30 + Jože Čeh ;  
        + mož Vinko Kamenšek in  
        + starši Vidovič 
 
 
PETEK, 16.3.,  
Herbert, škof;  
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 
 
SOBOTA, 17.3., 
Patrik, škof in misijonar; 
19.00 + Anton Robar in vsi  
         + iz družin Robar Škofič 
 
4. POSTNA NEDELJA, 18.3.,  
Benedikt, škof; 
9.30 + Jožefa Senekovič 
 
PONEDELJEK, 19.3., 
Jožef, Jezusov rednik;  
19.00 + Jože Kaučič, + p. Franci 
Pivec OFM  
 
PETEK, 23.3.,  
Alfonz Turibij, škof;  
19.00 + župljani in dobrotniki naše 
župnije 
 
SOBOTA, 24.3., 
Gospodovo oznanjenje; 
19.00  + Anica Jančič + Olga Thaler 
Bezjak  
 
5. POSTNA, TIHA NEDELJA, 25.3.,  
Prokop češki, opat; 
9.30 + Stanko Črnčič (1. obl. smrti) 
 

Molitev tedna 
 
Jezus, 40 dni si se postil v puščavi.  
Ponujena ti je bila moč, oblast,  
uspeh in vsi užitki tega sveta.  
Tudi nas mnogo stvari vabi z ekranov  
in se nam ponuja za bistvo življenja.  
A vedno znova ugotovimo,  
da je marsikaj samo privid.  
Ko že mislimo, da je naše srce 
napolnjeno,  nas zopet zajame žeja.  
Ti si izvir in pot za našega duha in srce.  
Ti nas lahko odžejaš. Pomagaj nam, da 
bi se v postnem času znali odpovedati 
stvarem in navadam, ki nas oddaljujejo 
od tvojega izvira. Da bi znali ceniti 
ljudi, s katerimi živimo, in dobrine, ki 
jih imamo. Da bi znali svojo odpoved 
darovati za vse, ki trpijo zaradi nesreč, 
bolezni, nasilja in revščine.  
Jezus, ti si v puščavi izbral težjo pot.  
V postnem času nam nakloni milost,  
da svojo pot življenja usmerimo k tebi. 
Amen.  
 

Izdajatelj 
 
Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
 

Igor Novak, župnijski upravitelj:   
041/868-298, 
začasno stanuje: Slomškov trg 20, Mb. 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
Hvala za Vaše darove,  
ki jih nakažete na naše TRR: 
PBS SI56 9067 2000 0591 664 ali 
RB  SI56 2410 0900 4344 691 
s pripisom: za novo cerkev. 
 

»Slomškov glas« je uradno župnijsko glasilo 
župnije Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
 

Odgovarja: 
Igor Novak, župnijski upravitelj  
Oblikovanje: 
Mirjam Luketič, www.vkalejdoskopu.si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Božja beseda 
 

»Gorečnost za tvojo hišo me 
použiva!«                     (Jn 2, 17) 

 

Beseda o Božji besedi 
 
Jezus je našel v Jeruzalemu v templju 
prodajalce volov ovac in golobov. Pa 
menjalce, ki so tam sedeli. Naredil je 
iz vrvi bič, ter je vse izgnal iz templja. 
Menjalcem je prevrnil mize in raztresel 
denar. Prodajalcem golobov je rekel: 
"Spravite to proč, iz hiše mojega Očeta 
ne delajte tržnice." Njegovi učenci so 
se spomnili, da je pisano" 
"Gorečnost za tvojo hišo me razjeda." 
Tedaj so se oglasili Judje in mu rekli: 
"Kakšno znamenje nam pokažeš, da 
smeš tako delati?" Prepričan sem, da 
smo vsi pri maši pazljivo prisluhnili 
Božji besedi in ni potrebno v 
Slomškovem glasu pismeno obnavljati 
vsebine, zato bom poskušal iz epizod 
izpred 60 let ponazoriti moje gledanje 
na določena pravila v cerkvi - v 
templju. Ministranta sva v času po 
jutranji maši med tednom in do pouka 
v šoli čistila cerkev po 
navodilih kuharice. Prepričana sva bila,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
da sva sama in sva junaka to delo 
opravljala s kapami na glavah. Po 
končanem delu sva bila od župnika 
malo ošteta, da se to pač ne spodobi. 
Spet drugič sva sicer brez kap delo 
opravljala s takim veseljem, da sva si 
ob tem požvižgavala. To najino 
popestritev je opazila kuharica, in 
nama podelila dobrodušen nauk, da se 
to v cerkvi ne dela. Višek 
neprimernega ravnanja pa je bil, ko 
sem ob čiščenju prisluškoval spovedi 
kandidata za zakon, ki je bil naglušen. 
Pogovor je bil glasnejši, in ko ga je 
duhovnik vprašal: "Hanza, koliko otrok 
boš imel?" Odgovor ni bil po meri 
župnika in mu je dejal: »Hanza, otrok 
boš imel toliko kot ti jih bo Bog dal.« 
Moja prisotnost pri spovedi župniku ni 
bila všeč in zato temu zakramentu na 
enak način nisem nikoli več 
prisostvoval. Župnik naju ni izgnal iz 
cerkve - iz templja. Še sva lahko 
ministrirala, ostal pa nama je spomin 
na drobne prigode, ki so vendarle 
postavile neke mejnike, kaj sodi v 
cerkev in kaj ne. Ali smo v tem 
postnem času očistili naše osebne 
templje, naša srca, še je čas. Jezus ni 
potreboval, da bi kdo o kom kaj 
povedal, ker je vedel sam, kaj je v 
človeku.                          Jože Križan 
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Za otroke in mlade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSE JE ZA NEKAJ DOBRO 
 
Neki afriški kralj je imel dobrega 
prijatelja, s katerim sta skupaj 
odraščala. Ta prijatelj je imel navado, 
da je na vse, kar se mu je v življenju 
pripetilo, slabo ali dobro, dejal: „To je 
dobro!“ 
Nekega dne sta kralj in njegov prijatelj 
odšla na lov. Prijatelj je pripravljal in 
basal puške za kralja. Očitno je pri tem 
naredil nekaj narobe pri eni od pušk, 
saj je kralju, ko je ustrelil iz nje, 
odtrgalo prst. 
Ob tem je prijatelj, kot vedno, dejal: 
„To je dobro:“ 
Kralj je bil ogorčen: „To niti malo ni 
dobro!“ je zakričal in dal svojega 
prijatelja zapreti. Približno leto dni 
kasneje je kralj lovil v krajih, ki so bili 
nevarni in so plemičem odsvetovali, da 
bi lovili v njih. Ujeli so ga ljudožerci, 
ga zvezali in odpeljali v svojo vas. 
Pripravljati so začeli dračje za ogenj in 
kol, na katerega bi ga privezali in nato 
spekli. 
Ko so kralja potiskali proti ognju, so 
opazili, da mu manjka prst. Bili so 
vraževerni in nikoli niso marali jesti 

človeka, ki bi mu kaj manjkalo. Tako 
so kralja odvezali in ga spustili. 
Ko se je kralj vrnil domov, se je 
spomnil dogodka, ob katerem je izgubil 
prst. Kesal se je, da je prijatelja 
spravil v zapor. Takoj je odšel tja in ga 
poiskal. „Prav si imel,“ mu je dejal 
kralj, „dobro je bilo, da sem izgubil 
prst,“ je rekel in mu povedal, kar se 
mu je zgodilo. 
„Tako mi je žal, da sem te poslal v 
zapor za tako dolgo. To ni bilo lepo od 
mene. Oprosti mi!” 
“Zakaj le?” je odgovoril prijatelj. “To 
je dobro!” 
„Kako misliš, to je dobro, kaj je 
dobrega v tem, da sem poslal svojega 
prijatelja za celo leto v zapor?“ je 
začudeno vprašal kralj. 
„Pomisli,“ pravi prijatelj, „če ne bi bil 
v zaporu, bi bil s teboj! In jaz, ker 
imam vse prste, bi končal v želodcih 
ljudožercev.“ 
 
SLABA SPOVED 
 
Patrik je okreval po operaciji. Obiskali 
so ga trije prijatelji, da bi ga 
razveselili in mu dali poguma. 
Pripovedovali so mu tudi o dogodkih, 
povezanih z operacijami. 
„Slišal sem,“ je dejal prvi, „da so v 
bolniku pozabili tampon. Zopet so ga 
morali prerezati ter ga vzeti ven.“ 
Drugi je pripovedoval o operaciji, pri 
kateri je zdravnik pozabil škarje in 
pacienta so morali operirati še enkrat. 
Prav v tistem trenutku je zdravnik, ki 
je operiral Patrika pokukal v sobo in 
zaklical: „Ali je kdo videl moj klobuk?“ 
Patrik je onemel ... 
 
Slaba spoved je kot slaba operacija. 
Nekaj ostane notri. Potrebna je nova 
operacija. 

Naša oznanila 
 

�  Jutri ob 17h bo v Domu krajanov 
redno srečanje ŽPS. Vabljeni!  
 
� Včeraj smo v okviru romanja 
Celjske škofije na Slomškov grob 
imeli romarje iz župnij Ponikva, 
Braslovče in Šmartno ob Paki. Bili so 
navdušeni nad lepoto naše župnije in 
naše nove cerkve. Hvala pridnim 
gospodinjam, ki ste pripravile 
dobrote s katerimi smo romarjem 
postregli. Spet vas prosimo za vašo 
pomoč v soboto, ki je pred nami.     
 
� V letošnjem postnem času, ki je 
še posebej zaznamovan z 
obhajanjem Slomškovega leta se v 
Maribor na Slomškov grob vsako 
soboto vrstijo romarji iz vseh treh 
škofij naše metropolije.  
 
V soboto, ki je pred nami romamo na 
Slomškov grob iz naše domače 
mariborske nadškofije. Ker smo zelo 
blizu Maribora se tja ne bomo 
odpravili z avtobusom, najbrž bo vsak 
sam poskrbel za svoj prevoz, a kljub 
temu bi bilo lepo, da se skupaj 
odpravimo na Slomškov grob.  
 
Zato vabimo vse, ki imate voljo in 
dovolj telesne kondicije, da se v 
soboto ob 8.30h dopoldan zberemo 
na parkirišču naše nove cerkve in 
peš poromamo v mestno jedro. Ob 
9.30 bomo pri frančiškanih molili 
križev pot, tam bo tudi priložnost 
za sv. spoved. Prav tako bo ob 
9.30h v škofijski avli za otroke 
dramska uprizoritev o Slomškovem 
življenju, ki je zelo kvalitetna in 

zato zelo priporočljiva (tudi če se 
je bo udeležil kdo od odraslih ne bo 
nič narobe. Ob 11.30 bo v stolnici 
slovesna nadškofova sv. maša, ko 
bomo iz vseh župnij naše nadškofije 
zbrani v hvaležnosti za našega 
prvega blaženega škofa 
A.M.Slomška. Po sv. maši pa v naši 
novi cerkvi pričakujemo romarje iz 
Hajdine. To bo lep dogodek, še 
lepše bo, če se ga bomo udeležili.    
 
 
� V sredo 14. marca 2012 ob 20.30h 
ima v prostorih katoliškega 
Študentskega centra »Sinaj« na 
Koroški cesti v Mariboru Vladka 
Arnuš potopisno predavanje o 
svojem romanju v El Camino de 
Santiago. Predavanje bo ponovila v 
soboto 17.3. 2012 po večerni sv. 
maši za nas tukaj v Domu krajanov. 
Predavanje je zares lepa spodbuda za 
poglabljanje  sv. postnega časa v 
katerem smo, prisrčno vabljeni!  
 
 � V soboto po večerni maši bo 
biblično srečanje - razmišljali in 
bomo o evangeliju 4. postne nedelje: 
Jn 3, 14-21. Dobrodošli! 
 
� V petek, soboto in nedeljo 25. 
marca bodo sv. maše zaradi 
referenduma o novem družinskem 
zakoniku v novi cerkvi. Vabimo vas, 
da se referenduma udeležite in vsi 
skupaj potrdimo družino, ki je 
utemeljena v Svetem pismu – zveza 
med možem in ženo.  
  
� Nabirka pretekle nedelje je bila: 
230 EUR; Bog vam povrni, iskreno 
vas prosimo za pomoč! 


